OBČINA POLJČANE
O b č i n s k i s v e t
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226

Številka: 014-0005/2021-5
Datum: 26. 5. 2021
Člani/-ce Občinskega sveta Občine Poljčane
Politične stranke v Občinskem svetu Občine Poljčane
Liste, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane
širša zainteresirana javnost

ZADEVA: Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta
javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. - ponovitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane
ponovno poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste,
zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi
predlogov za člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Občina Poljčane je, na podlagi Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2012; odlok),
soustanoviteljica javnega podjetja.
Organi javnega podjetja so: skupščina, nadzorni svet, direktor in svet ustanoviteljev. Nadzorni
svet šteje deset članov. Sedem članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljic
imenuje in odpokliče skupščina na predlog občin ustanoviteljic javnega podjetja, tri člane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z
zakonom (op. 1).
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 158/20)
določa, da poklicni ali nepoklicni (pod)župan ne more biti član nadzornega sveta.
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po poteku mandata je član nadzornega sveta
lahko ponovno izvoljen.
Nazorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja. Naloge podrobneje opredeljuje odlok
v 18. členu (op. 2).
Dosedanjim članom nadzornega sveta poteče mandat v mesecu juniju 2021. Občinski svet
Občine Poljčane mora do navedenega roka imenovati novega člana nadzornega sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 19. 4. 2021 objavila javni poziv
k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška
Slatina d.o.o. Pravočasno sta prispela dva predloga kandidatov, vendar Občinski svet Občine
Poljčane, na svoji 3. izredni seji dne 18. 5. 2021 ni sprejel sklepa, s katerim bi člana nadzornega
sveta imenoval.
Glede na navedeno, vas prosimo, da ponovno podate pisne predloge za imenovanje člana
nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o, vključno do 9. 6. 2021 do
12.00 ure, na naslov:
OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si
Za pravočasno vložen predlog se šteje predlog, ki do navedenega dne in ure prispel v tajništvo
Občine Poljčane.
Posamezni predlog mora vsebovati:
-

ime in priimek kandidata, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča,

-

podatke o strokovni izobrazbi kandidata z opisom delovnih izkušenj,

-

kratko obrazložitev predloga,

-

podpisano izjava kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene splošne in posebne
pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta,

-

podpisano soglasje s kandidaturo ter

-

podpisana izjava kandidata, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe
postopka imenovanja.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala vse pravočasno prispele
in formalno popolne predloge za imenovanje člana in svoj predlog predložila v potrditev
Občinskemu svetu Občine Poljčane.
Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

Priloge:
- Predlog,
- Soglasje,
- Izjava.

Op. 1.: Skladno z določilom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 ter
nadaljnje dopolnitve ali spremembe; ZGD) je lahko član organa vodenja ali nadzora vsaka poslovno sposobna
fizična oseba, razen oseba, ki:
- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno
varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme
biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
-

je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Skladno s 273. člen ZGD član nadzornega sveta tudi ne more biti:
-

član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;

-

prokurist ali pooblaščenec te družbe;

-

član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;

-

oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali

-

oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

Nadalje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 158/20) določa, da
poklicni ali nepoklicni (pod)župan ne more biti član nadzornega sveta.
Op. 2: 18. člen (naloge):
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
Nadzorni svet:
• pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne
papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
• preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o
rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino,
• obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzema stališče
• odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo
posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
• odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
• imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo,
• imenuje in razrešuje odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in ugovorih v
disciplinskih zadevah.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. ponovitev

____________________________________________________________
(naziv predlagatelj)
___________________________________________________________
(naslov predlagatelja)
__________________________________
(datum)

OBČINA POLJČANE
Občinski svet
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Bistriška cesta 65
2319 POLJČANE

ZADEVA: PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA JAVNEGA
PODJETJA OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.
Za člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. predlagam
naslednjega/-o kandidata/-ko:
Ime in priimek: _________________________________________________________
Datum rojstva: __________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
______________________________________________________________________
Podatki o strokovni izobrazbi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Opis delovnih izkušenj:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. ponovitev

Kratka obrazložitev predloga:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Podpis in žig predlagatelja:
_______________________

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. ponovitev

SOGLASJE KANDIDATA
Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) _________________________________________
rojen/-a

_____________________,

stanujoč/-a

_______________________________

___________________________________________________________________________
potrjujem, da soglašam k imenovanju za člana/-članico nadzornega sveta javnega podjetja OKP
Rogaška Slatina d.o.o. in da sem pripravljen/-a opravljati funkcijo, če bom imenovana/-a ter
dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo za namen izvedbe postopka
imenovanja.

V Poljčanah, dne _______________________
___________________________
(podpis kandidata)

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. ponovitev

IZJAVA
Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) _________________________________________
rojen/-a

_____________________,

stanujoč/-a

_______________________________

___________________________________________________________________________
izjavljam, da ni okoliščin, ki bi nasprotovale moji izvolitvi za člana nadzornega sveta javnega
podjetja OKP d.o.o., zlasti pa izpolnjujem naslednje pogoje za imenovanje:
-

nisem član/-ica drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;

-

nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo,
zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje,
zoper okolje, prostor in naravne dobrine, v zadnjih petih letih oziroma je od prestajanja
zaporne kazni minilo več kot dve leti;

-

nisem v postopku prepovedi opravljanja poklica kot posledice izrečenega varnostnega
ukrepa;

-

nisem bil/-a kot član/-ica organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet
stečajni postopek, pravnomočno obsojen/-a na plačilo odškodnine upnikom, v skladu z
določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti,
oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili že dve leti;

-

nisem član/-ica uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;

-

nisem prokurist/-ka ali pooblaščenec/-ka te družbe;

-

nisem član/-ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu sem član/-ica
uprave te družbe;

-

nisem oseba, ki je član/-ica nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah;

-

ne obstajajo druge okoliščine, ki bi nasprotovale mojemu imenovanju za člana/-ico
nadzornega sveta (npr. odvzem poslovne sposobnosti, ipd.).

V Poljčanah, dne _______________________
___________________________
(podpis kandidata)

